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PERSIAPAN DAN PENJELASAN IBADAH 

o Ibadah Keluarga akan diberikan pilihan melalui tuntunan Video 

khotbah ataupun Sabda bina umat. (softcopy tata ibadah disediakan) 

o Persiapkan ruangan selayaknya untuk beribadah. 

o Persiapan Alkitab, Sabda Bina Umat, persembahan dan gawai(gadget) 

yang dapat mendukung untuk melakukan peribadahan. 

o Persembahan Ibadah dapat diberikan melalui amplop yang dapat 

dikumpulkan ke Kantor Majelis Jemaat melalui Majelis Jemaat di sektor 

pelayanan, atau melalui transfer Bank Rakyat Indonesia nomor 

rekening 2005-01-000052-56-0, atau juga dapat melalui QRIS yang 

tersedia. 

o Selamat beribadah. 

Saat teduh  

Ungkapan Situasi 

(Orang Tua/PL)  

Saat ini kita berkumpul dalam sukacita untuk ibadah bersama, oleh karena itu 
marilah satukan hati dan pikiran kita untuk  masuk dalam  hadirat  Tuhan  

dengan  Puji-Pujian.     

Mari kita berdiri, kita masuk hadiratnya dengan pujian :  

 

MENGHADAP TUHAN 
 

NYANYIAN UMAT     KJ 2 : 1 “SUCI, SUCI, SUCI” 
Do = d 4 ketuk 
1.  Suci, suci, suci Tuhan Mahakuasa 
  Dikau kami puji di pagi yang teduh. 
  Suci, suci, suci, murah dan perkasa, 
  Allah Tritunggal, agung namaMu! 
 

Doa Pembukaan (oleh Pelayan Liturgi) 

Pembacaan Mazmur ➔ MAZMUR 49 : 1 - 13  (secara bergantian, oleh yang 

ditentukan sebelumnya) 

(duduk) 
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NYANYIAN UMAT     KJ 144b : 1 “SUARA YESUS KUDENGAR” 
Do = d 6 ketuk (2 x 3) 
 
1.  Suara Yesus kudengar, ‘Hai Mari yang penat, 
  Serahkanlah kepadaKu bebanmu yang berat.’ 

  Kepada Yesus, Tuhanku, ‘ku datang berserah; 
  jiwaku yang letih lesu dibuatNya lega. 

 
PEMBERITAAN FIRMAN 

(Bagi warga jemaat dapat mengikuti Ibadah Keluarga dapat 

melalui  tuntunan video ataupun Sabda Bina Umat) 

Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus 

Pembacaan Alkitab ➔ 2 KORINTUS 5 : 11 - 15   
…………………………………………………………………… 

Pelayan Liturgi : Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus, “HALELUYA” 
 

Haleluya, Haleluya KJ 472 

 

(duduk) 

JAWABAN UMAT 

 

NYANYIAN UMAT           KJ 424 : 1 “YESUS MENGINGINKAN DAKU” 
Do = f 6 ketuk (2 x 3) 
 
1.  Yesus menginginkan daku 
  bersinar bagiNya, 
  di mana pun 'ku berada, 
  'ku mengenangkanNya. 
 
  Refrein: 
  Bersinar, bersinar; 
  itulah kehendak Yesus; 
  bersinar, bersinar, 
  aku bersinar terus. 
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DOA SYAFAAT (diakhiri DOA BAPA KAMI…..doxologi) 

• Pemerintah, aparat negara, dan seluruh komponen negara dan 
bangsa Indonesia dalam melawan dan memutuskan, menghentikan 

penyebaran wabah Covid 19. 

• Gereja dan umat Tuhan dalam melakukan peribadahan di rumah 
masing-masing. 

• GPIB GIDEON Depok dalam tetap melaksanakan panggilan dan 

pengutusan Gereja melalui Pelayanan-pelayanan yang dilakukan 
ditengah pergumulan saat ini. 

• Keluarga-keluarga jemaat Gideon dalam melakukan aktifitas dengan 

baik di rumah maupun di luar rumah. 

• Warga jemaat yang dalam kondisi sakit atau dalam perawatan 

di rumah maupun juga di RS. 

PENGUCAPAN SYUKUR 

Ajakan Memberi 

Pelayan Liturgi :    

Kasih Tuhan sungguh memberkati kehidupan kita, marilah dengan hati penuh 

sukacita dan syukur kepada Tuhan, kita memberi persembahan kepadaNya,  
ingatlah nas Alkitab dalam Kitab: 1 Tawarikh 16 : 29 ➔  

“Berilah kepada TUHAN kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan 

masuklah menghadap Dia! Sujudlah menyembah kepada TUHAN dengan 
berhiaskan kekudusan.” 

Tuhan memberkati persembahan saudara. 
 

NYANYIAN UMAT KJ 287b : 1  “SEKARANG B’RI SYUKUR” 
Do = f 4 ketuk 
 
Sekarang b’ri syukur, hai hati, mulut, tangan! 

Sempurna dan besar segala karya Tuhan! 

Dib’riNya kita pun anug’rah dan berkat 
yang tak terbilang, t’rus semula dan tetap. 
 

Doa Persembahan 

Pelayan Liturgi :        
Marilah kita BERDOA untuk mendoakan persembahan yang telah dikumpulkan  
ini, agar TUHAN berkenan atasnya dan memberkati penghidupan kita. Mari  

berdoa :  

Bapa terima kasih atas setiap berkat yang telah Kau limpahkan kepada kami 
semua. Terima kasih atas setiap nafas kehidupan yang masih kau berikan bagi  

kami. Ya Bapa kami telah memberikan apa yang kami miliki demi hormat dan  
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kemuliaan namaMu. Kiranya apa yang telah kami berikan Engkau berkati.  

Kiranya juga persembahan ini dapat kami gunakan bagi hormat dan kemuliaan  
namaMu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. 

 

Warta Sektor 
 

PENGUTUSAN 
 
Amanat Pengutusan ➔ 

Pelayan Firman:  
                  Tuhan telah nyatakan kasih-Nya kepada kita semua.    

                  Marilah kita nyatakan kasih-Nya kepada sesama agar     
                  Tuhan senantiasa dimuliakan kini dan selamanya.  

 

NYANYIAN UMAT  KJ 416 : 1  “TERSEMBUNYI UJUNG JALAN” 
Do = bes 4 ketuk 

 
1.  Tersembunyi ujung jalan, 

  hampir atau masih jauh; 
  ‘ku dibimbing tangan Tuhan 

  ke neg’ri yang tak "ku tahu. 
  Bapa, ajar aku ikut, 

  apa juga maksudMu, 

  tak bersangsi atau takut, 
  beriman tetap teguh. 

 
Berkat Tuhan 

Pelayan Firman:      
 
Tuhan menyertaimu hari ini,  
menyentuh dan memegang hidupmu dengan Damai, 
Tuhan memberkati hatimu dengan Kasih, dalam KesetiaanNya. 
Tuhan menghiburmu, besertamu,  
memberkati kita semua dengan sukacita iman. 
Amin. 
            
Jemaat :      menyanyikan “Amin, Amin, Amin” (KJ 478a) 

 

 
~ SAAT TEDUH ~ 


